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تقدیم به
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               ژ. ب



سرحالوپرانرژی

کوچولو.  غول   سیلون،  است.  سیلون  من  اسم 
امروز خیلی خیلی سرحال و پرانرژی ام. مامانم 
به  تو  »سیلون،  گفته:  من  به  بار  ده  از  بیشتر 
قدری پرانرژی هستی که آدم نمی تواند دنبالت 

راه بیفتد!«
مامانم راست می گوید! من خیلی سرحال و 
می دوم،  بادکنک ها  دنبال  روز  ُکل  پرانرژی ام. 
دور  هم  شب  می کنم.  بادبادک بازی  بدوبدو 

خرسی هایم بپربپر می کنم بلکه خسته شوم.
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دور  دفعه  صد  این که  از  بعد  راستش 
و  شور   از  پر  و  سرحال  هم  باز  می َدَوم،  تختم 
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قصة  کند،  آرامم  این که  برای  مامانم   هیجانم. 
برایم  را  ُکندی  خیلی  خیلی  خیلی  حلزون 
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تعریف می کند که خیلی خیلی آرام در جاده ای 
بیابانی  از  که  دراز حرکت می کند  خیلی خیلی 

ـ  ی می گذرد. ـ ن  ـ  د  ـ  ش  ـ  ن  ـ  م  ـ  ا  ـ  م   ت 
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اما من در فکر و خیالم حلزونی را در میدان 
مسابقة دو تصور می کنم که کفش کتانی می پوشد 

و رکورد سرعت را می شکند!
وقتی قصه به آخر می رسد، مامانم پیشانی ام را 
نوازش می کند، بوسم می کند و آهسته می گوید: 

»شب به خیر، عزیز دلم!«
چشم هایم را می بندم و جواب می دهم: »نگران 
نباش مامان، توی خواب با سرعت صاعقه می َدَوم 

و خودم را نجات می دهم!«
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اولینهمسایه

اوه! این بار رکورد زود خوابیدن را می شکنم. توی 
خواب خیلی عمیقی فرومی روم و به قدری خوب 
استراحت می کنم که در رؤیاهایم وقت برای راه 
رفتن دارم. خیلی راه می روم. از روی نرده های 
می رسم.  دنیا  سر  آن  به  و  می پرم  بلند  خیلی 
اسباب بازی هایی  با  و  می رسم  به ساحل  آن جا 
و  کرده   رها  را  آن ها  بچه ها  که  می  کنم  بازی 
غین...  می کنم،  بازی  کامیون  یک  با  رفته اند. 
غین... غین...! سرم به کامیون های آتش نشانی 
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گرم می شود، َب بو! َب بو! َب بو! بعد مشغول 
بازی با آمبوالنس ها می شوم، اَ او! اَ او! اَ او!

ناگهان کسی توی خوابم فریاد می کشد: »بس 
کن دیگر، آخر این چه جارو جنجالی است که راه 

انداخته ای؟«
باز می کنم و  را  از خواب می پرم. چشم هایم 

اولین همسایه مان خانم وینوو را می بینم.
او که لباس خواب به تن دارد نزدیکم می آید 
و می پرسد: »سیلون، پسرم، ساعت ده شب توی 
محوطة شن بازی بچه های من چه کار می کنی؟«

می کنم  فکر  هوشمندانه  جوابی  به  دارم  من 
که او چرخ می خورد و، در حالی که از من دور 
می شود، می گوید: »از این جا تکان نخور. می روم 

مامان و بابات را صدا کنم.«
چند دقیقه بعد،  بابام با لباس خواب می آید. او 
با حالت کاماًل گیج و سردرگم نزدیک می شود. 
صداش را می شنوم که مرتب می گوید: »سیلون! 
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وضعش  چه  این  آخر  است،  وضعش  چه  این 
است...«

او من را روی کولش می گذارد، بعد من را به 
پتو  می گذاردم،  تخت  روی  می برد.  اتاق خودم 
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و مالفه ام را مرتب می کند و می گوید: »سیلون، 
قول بده که دیگر امشب بیدارم نمی کنی!«
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»من... من... من...«
تالش  می افتد.  اتفاق  عجیبی  پدیدة  بعد  و 
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می کنم چیزی به بابام بگویم، اما قبل از این که 
کلمه ها از دهانم خارج بشوند خوابم می برد.
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دومینهمسایه

بیرون می رود. من  اتاقم  از  بابام نوک پا نوک پا 
خواب های  فرومی روم.  عمیقی  خیلی  خواب  به 
زیادی می بینم و، برای این که از یک خواب توی 
و  راه می روم،   راه می روم،  بروم،  خواب دیگری 
باز هم راه می روم. از روی نردة بلندی می پرم، 
می شوم،  رد  ِسدر  زیر درخت های  از  سینه خیز 
بعد یکهو صدای َشَترق! َشَترق! َشَترق! می شنوم. 
و  بشکه ها  زباله،  سطل های  کسی  چه  نمی دانم 

چیزهای فلزی را وسط خوابم گذاشته.
آهای  دزد!  »آهای  می شنوم:  فریاد  صدای 

دزد!«
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باز  را  چشم هایم  می پرم،  خواب  از  ناگهان 
می کنم، اما چیزی نمی بینم. باریکه ای از نور کورم 

کرده.
به خودم می گویم: »فهمیدم چی کار کنم, اآلن 

آن قدر تند می دوم تا به سیارة دیگری برسم.«
اما صدای دومین همسایه مان، خانم لِپین، به 
کرة زمین برم می گرداند. ازم می پرسد: »سیلون، 
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آخر ساعت یازده شب توی حیاط خانة ما چه کار 
می کنی؟«
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خانم لپین به مامان و بابام تلفن می کند. باز هم 
بابام با لباس خواب و موهای ژولیده پولیده دنبالم 
می آید. او ُغرولُندکنان می گوید: »آخر پسرجان 
این جا چه کار  ببینم  این جا چه کار می کنی؟ بگو 

می کنی؟«
را  در  می برد.  خانه  به  را  من  ناامیدی  با  او 
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دوقفله می کند، بعد دوباره روی تخت می خواباندم 
و  می کند  مرتب  را  مالفه ام  و  لحاف  دوباره  و 
خواب  از  که  باشد  آخرت  بار  »این  می گوید: 

بیدارم می کنی، ُخب؟«
»ُخب...«

»شب به خیر!«
»شب به خیر بابای کوچولوی عزیزم!«
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درخت

اتاقم  پنجرة  خوابم می برد و خواب می بینم که 
را باز می کنم. بعد خواب می بینم که از خانه مان 
دور می شوم. آن  وقت خواب می بینم که بزرگ 
می شوم، بزرگ می شوم و غولی درست و حسابی 

می شوم.
ناگهان می شنوم: »مراقب باش! مراقب باش!«
یکهو از خواب می پرم. دور و برم را می بینم، و 
این دیگر خواب و خیال نیست، واقعًا غول شده ام. 

من می توانم همه چیز را از باالی باال ببینم.
سومین همسایه مان، آقای ژوِبر، با ترس و لرز 
از  اَ...  سیلون،  »سی...  می گوید:  ِمن و ِمن کنان  و 
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می ... می روم ی...  نخور.  َن...  تکان  ِت...  جایت 
ـ .... بیاورم.« یک نردبان بی

چند دقیقه بعد،  آقای ژوبر، در حالی که یک 
سر نردبان را در دست دارد، از راه می رسد.

می بینم بابام باز هم با موهای خیلی ژولیده پولیده 
سر دیگر نردبان را در دست گرفته. او یکی یکی 
از پله های نردبان باال می آید و من را از باالی 
درخت پایین می آورد. بعد ُغرولُندکنان من را به 

خانه می برد.


